
Direktori kiitused

Kooli eduka esindamise eest Saaremaa koolinoorte sisekergejõustiku meistrivõistlustel:
Ardi Kald: kaugushüpe - I koht, teivashüpe - I koht, kuulitõuge - II koht, 60 m jooks - II koht
Juho Jakob Sünter: 60 m jooks - III koht, 600 m jooks - III koht 
Hele-Liise Pallas: kõrgushüpe - I koht, kuulitõuge - III koht 
Karl Õunapuu: kuulitõuge - II koht 
Johanna Nõukas: 60 m tõkkejooks - I koht, kaugushüpe - II koht 
Kärt Õunapuu: kaugushüpe - I koht 

Kooli eduka esindamise eest maakondlikul TV-10 Olümpiastarti võistlustel:
Lissel Lee Tamtik: 60 m jooks - I koht, kuulitõuge - I koht
Anette Ige: kuulitõuge - II koht
Nora Mahlak: kuulitõuge III koht
Uku Rüütel: kõrgushüpe II koht
Hanna Helena Meitern: kõrgushüpe III koht
Simona Rüütel: 60 m jooks - III koht

Juhendajad õp. Kateriin Kuusk ja Margo Rüütel.

Kooli eduka esindamise eest Saare maakonna konkursil „Koidulauliku valgel“ 
Karmen Kaljustele, kes saavutas vanema kooliastme GRAND PRIX`. 

Juhendaja õp. Maret Aardam.

Kooli eduka esindamise eest tütarlaste jalgpallivõistlustel Tuule Cup võistkonnale koosseisus
Alexandra Hints, Elisabeth Ige, Marleen Suurna, Anette Ige, Saskja Lember, Nora Mahlak, Eva Kätliin 
Leidas, Meele Kelder. 

Juhendaja õp. Kateriin Kuusk.

Kooli eduka esindamise eest 5. – 7. kl Saaremaa MV korvpallis, kus saavutas I koha poiste võistkond 
koosseisus Tormi Joonatan Metsla, Riko Robi Tamtik, Kaur Kurg, Meikel Särev, Juho Jakob Sünter, Karl 
Õunapuu, Margus Mägi, Ardi Kald, Andri Truumees. 

Juhendaja õp. Margo Rüütel.

Tubli töö ja osaluse eest vabariikliku konkursi Võluhääl 2018 korraldamisel ja läbiviimisel Orissaare 
Tütarlastekoori lauljatele ja nende juhendajatele: Karina Teesalu, Karoliine Kaljuste, Hiie–Helena Sünter, 
Eliis Kurvits, Hell Kärner, Lisell Reinmets, Elisbeth Süld, Karmen Kaljuste, Angela Lauge, Karolina Nõu, 
Saara Väli, Liisa–Katariina Sünter, Kätriin Kald, Brita Ligi, Hedina Madisson.
Kiitus tublile osalejale: Kaisa Trull
Juhendajad - õpetajad Anne Kann, Kairit Levit, Janne Hints.

Eduka esinemise eest vabariiklikul konkursil „Koidulauliku valgel“ 
Karmen Kaljuste - III koht.

Juhendaja õp. Maret Aardam.

Direktor Marjana Prii
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Loodus - ja reaalainete nädala ettevõtmised OG-s

Loodus-  ja  reaalainete  nädal  tõi  kaasa  erinevaid  sündmusi  ning  ettevõtmisi,  mille
põhieesmärk  oli  muuta  õppeainete  teadmised  elulisemalt  seotuks  ning  anda  tõuge  neid
paremini õppida.

Eelmise ainenädala lõpetuseks ja uue ainenädala sissejuhatuseks oli 26. novembril gümnasistide ja
9.  klassi  õpilaste  külaliseks  meediaspetsialist  Kristiina  Maripuu.  Õpilastel  oli  võimalus  kuulata
meediateemalist loengut. Lektor selgitas noortele, miks tuleb osata meediat kriitiliselt hinnata ja
miks tuleks seda oskust teadlikult arendada.

27.  novembril  toimus  loodus-  ja  reaalainete  nädala  raames  veel  üks  loeng-kohtumine.  Selgase
observatooriumide omanik Raivo Hein rääkis Orissaare Gümnaasiumi 7. - 12. klassi õpilastele oma
huvist  kosmose  vastu,  kirjeldades  värvikalt  teed  nooruses  silmaga  taevasse  vaatamisest  kuni
süvataeva pildistamiseni tänapäeval. Tehnika areng võimaldab pildistada ise kohapeal olemata, st
observatooriumid  töötavad  kaugrežiimil,  vajades  toimivat  internetiühendust.  Saaremaa  on
suurepärane  koht  tähevaatlusteks,  sest  valgusreostust  esineb  suhteliselt  vähe.  Kauneid  fotosid
taevalaotusest saab vaadata Raivo Heina kodulehelt http://www.wandyarhol.com/

Rahatarkusest  rääkides  toonitas  Raivo  Hein,  et  investeerimine  on  tee,  mis  viib  finantsilise
vabaduseni.  Ta  julgustas  noori  lugema,  uurima  ja  arutlema,  esitama  „miks?”  küsimusi,  aega
väärtustama.  Julge unistuse teostumiseks  on vaja  astuda  esimene samm. Kui tublisti  tööd teha,
iseseisvaid otsuseid vastu võtta ja täide viia, jõutaksegi sihile.

Ainetundides läheneti ka teemadele natuke teistsuguse nurga alt. 

Keemiatunnis ütles õpetaja lastele: „Kahoot, Kahoot - ei miskit uut!” Lastele meeldivad ainealased
viktoriinid ja seetõttu tegeleti veel keemiliste sudokudega ning memoriingi sai läbi mängitud. Mäng
on märkamatu õppimine ja  aitab kinnistada teadmisi  paremini  kui  miski  muu.  Mängu jagus ka
füüsika- ja bioloogiatundidesse, kus mälu turgutati või uusi teadmisi salvestati Kuldvillaku ning
lauamängude abil. Lisaks vaadati argielu selgitavaid videoid ning arutleti elulistel teemadel.

Nädala lõpus toimus veidi
nostalgiahõnguline infootsingu
viktoriin. 5. - 12. klasside 3-
liikmelistel võistkondadel tuli 5
minuti jooksul kirjas olevale
küsimusele teatmeteoste abil õige
vastus leida. Küsimused jaotusid
kõigi valdkonnaga seotud ainete
vahel ning samas olid seotud eluga
meie ümber. Tundus, et
digipõlvkonna noortel oli päris
põnev hoida käes paberraamatuid.
Huviga uuriti raamatuid ka siis,
kui vastus juba kirjas. Tulemused
olid väga tasavägised, kuigi
küsimused oma krõbedusega
nõudsid  tähelepanelikku lugemist.
Vanemas vanuseastmes saavutas
napi võidu 12. klass,
konkureerides 8. klassiga. Noorema vanuseastme võit kuulus 7. klassile. 
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7. klassi võistkond Kaur, Kevin jaTormi Joonatan.
Foto: H. Kurg
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Nädala raames oli planeeritud ka 
traditsiooniline Ida-Saaremaa ja 
Muhu õpilaste sõpruskohtumine, 
mis toimus seekord veidi hiljem, 
5. detsembril Tornimäel. Osa 
võtsid Orissaare Gümnaasiumi, 
Muhu Põhikooli, Tornimäe 
Põhikooli ja Kahtla Lasteaed-
Põhikooli 7. - 9. klasside 
õpilased. Tornimäe Põhikool oli 
ette valmistanud mitmed 
huvitavad töötoad: 
meisterdamine, nuputamine, 
teadmiste näitamine ja 
arvutiprogrammi kasutamine. 

Kokkusaamise lõpus tunnustati parimaid ja kinnitati pisut keha. Oli igati tore üritus.

Kõnealusel nädalal osalesid meie kooli viis gümnasisti lisaks ka SA Saare Arenduskeskuse 
organiseeritud ettevõtlusõppe rikastamisprogrammis Tartus. 28. novembri õhtupoolik möödus 
Teaduskeskuses
AHHAA. Näitusel
„Ahhaa, illusioonid!“
sai järele uurida, kuidas
on võimalik
nägemismeel ära petta,
kuidas labürindis
orienteeruda, kuidas
veeprinteriga mustreid
kujundada, laineid
tekitada või kuidas vett
tagurpidi voolama
panna jne. Elusaalis oli
võimalus imetleda
6000-liitrises
akvaariumis Punase
mere kalade ja
korallide elu.
Tehnoloogiasaalis
kogesid õpilased
jalgrattasõitu saali
kohal köiel. Tüdrukud
tirisid end mitmeid
kordi lae alla ning
tunnetasid
vabalangemist.
Erinevaid emotsioone tekitas Tartu Ülikooli arstiteaduskonna haruldase meditsiinikollektsiooniga 
tutvumine, mille vanim eksponaat pärineb aastast 1803. Suurt elevust tekitas teadusteatri etendus 
„Särisev elekter”.

Oliver, Johanna, Saara ja Martin SPARK Makerlabi töökojas 
valmistatud laternatega. Foto: K. Rihvk
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Maarja ja Hele Liise lumememme meisterdamas.
 Foto: K. Aaso erakogust.



Tagasiside  10.  klassi  õpilastelt  Saaralt,  Johannalt  ja  Oliverilt: „Teaduskeskus oli  huvitav,  saime
juurde palju uusi teadmisi. Järgmine päev algas Ettevõtlusküla Äritänava rollimänguga, mis toimub
tehislinnakus. Seal moodustati meist  kolmeliikmelised rühmad. Iga rühm oli erinev ettevõte või
asutus linnas: pank, kaubamaja, ilusalong, kliinik, meediakeskus, töökoda ja linnavalitsus. Saime
juurde uusi teadmisi ettevõtlusest ja kogeda, kuidas pingelises olukorras ettevõttena hakkama saada.
Ettevõtluskülas  oli  väga  põnev.  Külastasime  ka  SPARK Makerlabi  töökoda,  kus  saime  endale
laternad valmistada. Jootsime ise juhtmed lüliti, patareide ja LED-lambi vahel. See reis oli väärt
kogemus.”

Algklassiõpilastel toimus nädala raames ka tore traditsiooniline üritus - töötoad koos vanematega,
milles koondati tähelepanu hääle kasutamisele (õp. Anne Kann), liikumise ja tervislike eluviiside
tähtsusele (õp. Kateriin Kuusk ja perearst Elo Lember), kalade ehituse tundmaõppimisele (bioloog
Andres  Hanso)  ja  põnevatele  teadmistele  ajaloost  (õp.  Ivo  Maripuu)  koos  meisterdamisoskuse
arendamisega (õp. Aivar Rebane). Kogu nädala vältel oli iga päev stendil uus nuputamisülesanne,
mille  vastused  ilmusid  järgmisel  päeval.  Küsimused  olid  nii  matemaatikast  kui  ka  teistest
valdkondadest.  Igast  klassist  valiti  nädala  lõpus  parim  nuputaja.  Kahjuks  jäi  lektori  ootamatu
haigestumise tõttu  ära  meie kauaoodatud Tartu Tähetorni  õppetund Päikesest  väiksematele  ning
heleduskõvera mõistest suurematele, aga loodame, et jaanuaris saab see kohtumine teoks.

Uute ettevõtmisteni uuel aastal!

Aineõpetajad Külli, Riina, Katrin, Aivar, Marika, Viive, Margot, Hilde  ja algklassiõpetajad  Siiri, Lia,
Kai, Maris ja Janne.

Kunstist jõulukuul

Selle õppeaasta esimesel poolel õppisid meie gümnaasiumi noored, et kunsti abil saab ka head
teha. Kaasaegse kunsti kursuse raames valmis 10. ja 11. klassi õpilastel üle kahekümne maali,
mis hakkavad rõõmustama Muhu hooldekodu elanikke.

Kunst ümbritseb meid
kõikjal: helikunst
rõõmustab meie kõrvu,
loob vahel vaikse, vahel
raju meeleolu, paneb lausa
keha kaasa rappuma ja
sünnibki tantsukunst.
Liikumisega saab
väljendada rõõmu, kurbust
ja kui lisada veel sõnad,
ongi sündinud teatrikunst.
Vahel piisab ainult
sõnadest, et viia meid ajas
tagasi või edasi või luua
kujutlus elust just praegu,
aga kohas, kuhu tegelikkuses ei sattu - see kunst on kirjandus. Kirjandusega kokku puutudes loome 
kujutluspilte ajast ja ruumist, oleme nagu ajamasinas, võime liikuda minevikku ja tulevikku, jõuda 
kaugetele planeetidele. Kujutluspiltidest tekivad tõelised pildid ehk kujutav kunst. Aastatuhandeid 
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Noorte kunstiprojekt heategevuse toetuseks. Foto: K. Vaher



on inimesed tahtnud jäädvustada  seda,  mida  nad näevad.  Juba  ürgaja  koopamaalid  tutvustavad
meile, mida tundsid, teadsid ja oskasid koobastes elanud inimesed. Kaasaegse kunsti kaudu saab
aimu, mida tunnevad, teavad ja oskavad tänapäeva inimesed. Nii suur jõud on kunstil. 

Täname idee autorit Silvi Teesalu, kes hankis lõuendi ja värvid, innustas meid heade sõnadega!
Meie õpilased on andekad ja loodan, et nende loodud maalid toovad rõõmu paljude eakate inimeste
argipäeva.Rõõmsaid kohtumisi kunstiga ka uuel aastal!

Õpetaja Katrin Vaher 
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ÕPIFEST 2019ÕPIFEST 2019

Sest kõige paremaid tunde annavad õpilased Sest kõige paremaid tunde annavad õpilased 

Sulle ei meeldi igavad koolitunnid? Tahaksid, et õppimine Sulle ei meeldi igavad koolitunnid? Tahaksid, et õppimine 
oleks tõeliselt haarav?oleks tõeliselt haarav?

Tule ja anna ise tundi – nii, nagu sulle meeldiks!Tule ja anna ise tundi – nii, nagu sulle meeldiks!
Tartu Ülikooli haridusteaduste instituudi Tartu Ülikooli haridusteaduste instituudi 

haridusuuenduskeskus korraldab ka sellel aastal põhikooli ja haridusuuenduskeskus korraldab ka sellel aastal põhikooli ja 
gümnaasiumi õpilastele Õpifesti. Osale kindlasti, sest lahe gümnaasiumi õpilastele Õpifesti. Osale kindlasti, sest lahe 

kogemus on garanteeritud! kogemus on garanteeritud! 
Pane kokku kolmeliikmeline tiim, valige teema ja valmistage Pane kokku kolmeliikmeline tiim, valige teema ja valmistage 

ette 20-minutine tund.ette 20-minutine tund.
Tunnis peaks olema ühendatud vähemalt kaks õppeainet ja Tunnis peaks olema ühendatud vähemalt kaks õppeainet ja 

seotud need mõne päriselu teema või probleemiga. Huvitavas seotud need mõne päriselu teema või probleemiga. Huvitavas 
tunnis õpilased mitte ainult ei kuula, vaid saavad aktiivselt tunnis õpilased mitte ainult ei kuula, vaid saavad aktiivselt 

kaasa tegutseda.kaasa tegutseda.
Tehke oma tunnist lühike tutvustav video (tingimused leiad Tehke oma tunnist lühike tutvustav video (tingimused leiad 

http://www.õpifest.ee/) ja laadige see üles.http://www.õpifest.ee/) ja laadige see üles.
Videovooru parimad pääsevad lõppvooru, mis toimub 12.-13. Videovooru parimad pääsevad lõppvooru, mis toimub 12.-13. 
märtsil 2019 Tartus Eesti Rahva Muuseumis. Parimatele on märtsil 2019 Tartus Eesti Rahva Muuseumis. Parimatele on 

auhinnad!auhinnad!
Tegutse kiiresti, sest videovooru tähtaeg on juba 15.01.2019Tegutse kiiresti, sest videovooru tähtaeg on juba 15.01.2019

Infot vahendas õpetaja Ene Kööts



Maire Forsel käis Orissaare gümnasistidele 

loengut pidamas

Detsembri algul kohtusid Orissaare gümnasistid Maire Forseliga,  kes on mikroettevõtja ja
Leisi Lapikoja omanik. Kohtumine sai võimalikuks tänu Tagasi Kooli projektile, mille kaudu
külalislektorid saavad valida käsitletavaid teemasid ning koole, kuhu loengut pidama minna.
Sarnaselt  teemasid  ning persoone valides  saavad õpetajad kutsuda külalisesinejaid.  Antud
kohtumine  toimumus  karjääriõpetuse  ja  majandusõppe  lõimingu  raames  ning  koostöös
lektoriga.

Kahetunnise  loengu  esimeses  pooles  rääkis  Maire  Forsel  ettevõtjaks  kujunemisest,  elu
võimalikkusest ning toimetulekust maal, oma toote leidmisest, koostööst. Avameelsest ja vahetust
loengust jäi kõlama sõnum, et kõik on võimalik, kui eesmärgi poole püüelda. Isiksuse kujunemise
teekonnal on igal valikul oma kindel roll. Ta tõi näiteks oma rootsi keele õpingud, kus omandatud
keeleoskus aastaid hiljem võimaldas kaugtööna osutada raamatupidamisteenust Rootsi firmale.

Teise  osa  loengust  pühendas  Maire  Forsel  autoriõigusele.  See  teema  on  temale  eriti
südamelähedane. Rohke illustratiivne materjal aitas probleemist väga hästi aru saada. Ilmestavad
näited olid toodud tema enese õmmeldud ruumilise aplikatsiooni tehnikas patjade põhjal. Koostöö
kunstnik Hege Runneliga on olnud meeldiv, samuti kahepoolselt kasulik. Plagiaati ilmestasid näited
pea  üksühele  kopeeritud  kunstiteostest,  aga  ka  mõnede  tordimeistrite  „ma  ainult  natuke  teen“
suhtumisega müügiks valmistatu.

Maire Forsel on kommenteerinud oma Facebook´i lehel, et ta on tänulik võimaluse eest käia Tagasi
Kooli projekti raames külalistunde andmas, sest kunagine töö õpetajana meeldis talle väga: „Nii äge
oli näha, et kuulajatel silmad särasid ja nad tõesti mõtlesid kaasa. Lihtsalt lust oli neile loengut
pidada.“ Rõõmustav oli  ka see, et  nutiseadmed ei seganud kuulamist, ning lektor juhtis tänades
sellele tähelepanu.

Karjääriõpetuse õpetaja Riina Aljas

Krõllitamine

Marlin  Pärna  vahendusel  kirjanik  Ellen  Niidu  loominguga  tutvumine  oli  eeltööks
algklassiõpilaste poolt kujutatud Krõllide näitusele ja lõbusale krõllitunnile,  kus viktoriini,
tantsude ja tembutamisega Krõlli ennast ja tema autori tegemisi meenutati. Vahva katkendi
E. Niidu „Krõlliraamatust“ etendasid Brita,  Hedina, Liisa-Katariina ja Kätriin 7. klassist,
noori näitlejaid juhendas Mare Noot.

Päkapikuvõistlused

Jõulukuu  tõi  rõõmsad  1.  -  4.  klassi  päkapikud  spordihoonesse  võistlema.  Klasside
segavõistkonnad tegutsesid seitsmel erineval lõbusal täpsust, osavust ja head meeskonnatööd
nõudval spordialal. Päeva valmistasid ette Kateriin Kuusk ja Margo Rüütel.

Õpetaja Kai Paasoja
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Pidulik jõululõuna ja ajalootund-jõulukontsert 

21. detsembril nautisid algklassiõpilased kaunilt kaetud laudade taga maitsvat lõunasööki, 
mille valmistas oma naiskonnaga kooli kokk Taimi Truumees. Vahepalaks pakkusid 

muusikakooli õpilased 
kitarripalu, õpilasi 
juhendasid Martti Nõu, 
Karmo Maandi ja Tiina 
Janno. 
Kontserdile kutsutud 
pereliikmed said sel 
aastal liikuda koos 
ajamasinaga tagasi 
1938., 1958., 1978. ja 
1998. aasta jõulu- ja 
nääripeole, milles 
särasid ajastutruud 
tantsud, laulud ja 
luuletused. Õnneks 
jõudsime lõpuks tagasi 
aastase 2018.

Algklasside õpetajad
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Fotod: R. Lauge



Innove projekt lõppes edukalt

Euroopa  Liidu  Euroopa  Sotsiaalfond  toetas  Orissaare  Gümnaasiumi  arenguprojekti
„Positiivsed koolisuhted ja koostöise õpikeskkonna loomine“ läbiviimist 10000 euroga.

Koolitused on põnevad ja kui inimesed võtavad muudatused omaks, siis on neist ka abi.
Edukal  muudatusel  on  viis  elementi:  teadlikkus,  tahe,  teadmised,  võimekus,  kinnistumine
(ADKARi mudel).
Usun, et tänu koolitustele oleme mõistnud, miks on muudatus vajalik ja mis on mittemuutumise
risk. Kindlasti oleme saanud vastuse küsimusele „kuidas?“, oleme omandanud uusi oskusi ja meil
on võimekus uuendused ellu viia, aga kindlasti ka kinnistada, et muudatus oleks jätkusuutlik. Saime
kinnitust  ka  iseendale,  et  teame,  oskame ja  tahame ühiselt  tegutseda.  Seda  tõendavad  arvukad
koostööprojektid, mis on ühistööna läbi viidud: Eesti Mäng, näitemängu päev, Euroopa päev, kooli
olümpiamängud,  lapsevanemate  hariduskohvik,  gümnasistide  karjääriretk  ja  õppereis,  kooli
sünnipäeva tähistamine ja karjääripäev koostöös vilistlastega, jõululaat jne
Jõudsime  arusaamiseni,  et  ühised  tegutsemise  põhimõtted,  mis  on  kantud  ühistest  väärtustest,
toetavad arukat ressursside jagamist ja sünergiat. 
Oleme tänulikud TLÜ Haridusinnovatsioonikeskuse koolitajatele MSc Reet Laurile ja PhD Liina
Randmannile, koolitusfirma Change Partners koolitajatele MA Mati Sööt`ile ja MSc Ekke Sööt`ile,
kelle loengud ja seminarid panid meid kaasa mõtlema ja ühiselt arutlema.
Jeff Hiatti on öelnud: „Eduka muudatuse võti peitub kaugemal nähtavatest ja kiiretest tegevustest,
mis muudatust ümbritsevad. Eduka muudatuse keskmeks on midagi palju lihtsamat: Kuidas viia
muudatus läbi ühe inimesega.“
Kooli moto „Mõistuse ja südamega tuleviku heaks“ liidab õpilasi ja õpetajaid meie ühistegemistes.

Õpetaja Ene Kööts

OG 7. klass
kinkis
endistele
OG
õpetajatele
jõuluks
omatehtud
moosi
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Külas õp Juta Porgandil. Foto: M. Prii


